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Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264834 c GBC ComBind C110    408,04 501,89
264833 c GBC ComBind C100 250,02 307,52

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264835 c  GBC ComBind C200 726,06 893,05

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264836 c  GBC ComBind C210 1.206,25 1.483,69

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264837 c  GBC ComBind C200E    1.489,63 1.832,24
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BINDOWNICA X5
• profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i metalowych; 

• stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie; 

• dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu; 

• elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1; 

• szczelina do oprawy dowolnych formatów dokumentów; 

• regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm); 

• precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu metalowego w zależności od rozmiaru; 

• jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek; 

• oprawa dokumentów o objętości: grzbiet plastikowy: do 450 arkuszy papieru, grzbiet 

metalowy: do 115 arkuszy papieru; 

• funkcjonalny pojemnik na ścinki.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080853 c 1.730,84 2.128,93

BINDOWNICA MULTIFUNKCYJNA GBC MULTIBIND 230
• bindowanie stylem Comb - jest idealne dla dokumentów wewnętrznych takich jak 

materiały szkoleniowe, dokumenty referencyjne, dokumentacje fi rmowe;

• styl CombBind tworzy dokumenty, które z łatwością mogą być modyfi kowane, poprzez 

dodawanie i usuwanie kartek;

• styl WireBind jest idealny dla profesjonalnych dokumentów zewnętrznych, takich jak 

oferty, przetargi i prezentacje dla klientów oraz wszystkich ważnych dokumentów, 

permanentne - dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia;

• wytrzymała, wielofunkcyjna bindownica umożliwia tworzenie dokumentów A4/A5 przy 

pomocy grzebieni plastikowych i grzbietów drutowych;

• dziurkuje jednorazowo do 30 kartek i binduje do 125 kartek używając grzbietów druto-

wych z 21 zwojami lub 450 kartek przy pomocy 51 mm grzebieni plastikowych;

• automatyczne wyśrodkowanie kartek;

• separator kartek dzieli dokument na 30 kartkowe stosy dla maksymalizacji efektywności 

dziurkowania; 

• system QuickStep dla prostej i intuicyjnej obsługi.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264887 c 2.826,35 3.476,41

BINDOWNICA MULTIFUNKCYJNA GBC MULTIBIND 208
• bindowanie stylem Comb - jest idealne dla dokumentów wewnętrznych, takich jak 

materiały szkoleniowe, dokumenty referencyjne, dokumentacje fi rmowe, 

• styl CombBind tworzy dokumenty, które z łatwością mogą być modyfi kowane, poprzez 

dodawanie i usuwanie kartek, 

• styl WireBind jest idealny dla profesjonalnych dokumentów zewnętrznych takich jak 

oferty, przetargi i prezentacje dla klientów oraz wszystkich ważnych dokumentów, 

permanentne - dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia; 

• lekka i przenośna, co czyni ją idealnym wyborem do domu lub małego biura;

• dziurkuje jednorazowo do 8 kartek 80 g/m2 oraz dziurkuje/binduje kartki w formatach 

do A4;

• binduje do 125 kartek 80 g/m2 przy użyciu 14 mm grzbietów drutowych lub grzebieni 

plastikowych.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264886 c 633,39 779,07

BINDOWNICA WIELOFUNKCYJNA GBC MULTIBIND 320
• przeznaczona do częstego użytkowania;

• wszechstronna, wielofunkcyjna - umożliwia oprawę dokumentów w grzbiety plastikowe 

i druciane;

• posiada opcję dziurkowania 4 otworów do tradycyjnej archiwizacji;

• szeroka dźwignia zapewnia płynną i bezwysiłkową pracę;

• dziurkuje do 20 kartek o gramaturze 80 gsm jednocześnie i binduje do 125 kartek przy 

zastosowaniu grzbietów drutowych z 21 zwojami lub do 450 kartek przy zastosowaniu 

grzbietów plastikowych o średnicy 51 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265725 c 2.589,29 3.184,83

BINDOWNICA ZATRZASKOWA GBC CLICKMAN
• szybka i prosta w obsłudze bindownica przeznaczona do użytku osobistego;

• starannie wykonane okrągłe otwory dodają elegancji bindowanym dokumentom;

• dziurkuje do 6 kartek o gramaturze 80 gsm jednocześnie i binduje do 145 kartek przy 

zastosowaniu grzbietów zatrzaskowych o średnicy 16 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265724 c 420,67 517,42
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BINDOWNICA S310
• profesjonalna bindownica do grzbietów metalowych;

• stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie;

• dwie, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu;

• elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm);

• mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących;

• szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4;

• regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm);

• precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu w zależności od rozmiaru;

• jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru;

• funkcjonalny pojemnik na ścinki.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081246 c 1.805,56 2.220,84

0

BINDOWNICA WALLNER HP2108
• jednodźwigniowa bindownica do grzbietów drutowych o skoku 3:1;

• wygodna ramka podtrzymująca oprawiane dokumenty;

• jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru;

• oprawa dokumentów o objętości do 125 kartek formatu A4;

• pojemnik na ścinki.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080835 c 560,34 689,22

BINDOWNICA WALLNER IBIND
• jednodźwigniowa bindownica do grzbietów plastikowych; 

• ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru; 

• regulator głębokości dziurkowania 2-5 mm; 

• oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4; 

• pojemnik na ścinki.

Nr katalog. Model Dziurkuje jednorazowo Cena netto Cena brutto

080770 c IBIND A12 do 12 arkuszy papieru 367,34 451,83
080771 c IBIND A15 do 15 arkuszy papieru 473,18 582,01
080885 c IBIND A20 do 20 arkuszy papieru 684,87 842,39

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080510 c 983,72 1.209,98

BINDOWNICA WALLNER S-100
• profesjonalna bindownica do grzbietów 

plastikowych; 

• wzmocniony mechanizm bindujący; 

• wygodna dźwignia do dziurkowa-

nia, osobna dźwignia do otwierania 

grzbietów; 

• regulator szerokości marginesu dziurko-

wania (3-6 mm); 

• czytelny wskaźnik doboru grzbietu do 

ilości dziurkowanych kartek;

• system wyłączania 

21 noży dziurkujących; 

• jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy 

papieru; 

• oprawa dokumentów o objętości do 510 

kartek formatu A4;

• funkcjonalny pojemnik na ścinki.

Nr katalog. Model Rodzaj Dziurkuje jednorazowo Cena netto Cena brutto

210664 c PULSAR+ 300 manualna do 20 kartek A4 (80 g) 860,42 1.058,32
210402 c PULSAR- e 300 elektryczna do 15 kartek A4 (80 g) 1.523,30 1.873,66

• bindownica do użytku w średnim biurze; 

• duża dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza 

siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej ilości 

kartek; 

• funkcjonalna: system dziurkowania pionowego umożliwia 

niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na 

grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów; 

• może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, 

maks. średnica grzbietu 38 mm; 

• wytrzymała: metalowy mechanizm; 

• ergonomiczna: specjalna, osobna szufl ada do prze-

chowywania grzbietów z opatentowanym systemem 

mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego 

grzbietu; 

• łatwa w konserwacji: okienko do sprawdzenia zapełnie-

nia szufl ady i system otwarcia boku przy zbyt dużej ilości 

ścinków w szufl adzie; 

• prowadnica krawędziowa zapewnia precyzyjne wyśrod-

kowanie dokumentu; 

• 2 lata gwarancji na urządzenie.

BINDOWNICA FELLOWES PULSAR+ 300
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GRZBIETY PLASTIKOWE DO BINDOWANIA OPUS  O.COMB
• plastikowe wykonane z PCW; 

• kolory: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty i zielony;

• opakowanie: 100 szt.

Śred ni ca grzbie tu 

(mm)

Max. ilość 

kartek  

Numer katalagowy opakowania 100 szt.
Ce na net to Ce na brut to

bia ły czar ny czer wo ny nie bie ski zie lo ny

5 10 080264 a 080265 a 080266 a 080267 a 080268 a 12,76 15,69
6 25 080269 a 080270 a 080271 a 080272 a 080273 a 18,05 22,20
8 45 080274 a 080275 a 080276 a 080277 a 080278 a 22,76 27,99
10 65 080279 a 080280 a 080281 a 080282 a 080283 a 27,01 33,22
12,5 105 080284 a 080285 a 080286 a 080287 a 080288 a 36,67 45,10
14 125 080289 a 080290 a 080291 a 080292 a 080293 a 41,26 50,75
16 145 080294 a 080295 a 080296 a 080297 a 080298 a 49,31 60,65
19 165 080321 a 080322 a 080323 a 080324 a 080325 a 59,66 73,38

Numer katalogowy opakowania 50 szt.

22 210 080707 a 080708 a 080709 a 080710 a 080711 a 37,82 46,52
25 240 080712 a 080713 a 080714 a 080715 a 080716 a 45,86 56,41
28,5 270 080717 a 080718 a 080719 a 080720 a 080721 a 56,78 69,84
32 300 080722 a 080723 a 080724 a 080725 a 080726 a 56,78 69,84
38 350 080727 a 080728 a 080729 a 080730 a 080731 a 70,00 86,10
45 440 080732 a 080733 a 080734 a 080735 a 080736 a 73,45 90,34
51 510 080737 a 080738 a 080739 a 080740 a 080741 a 85,63 105,32

BINDOWNICA OPUS BONO PLUS
• maksymalny format: A4;

• rodzaj oprawianego grzbietu: plastikowy;

• maksymalna ilość oprawianych kartek: 510 (grzbiet 51 mm);

• maksymalna ilość dziurkowanych kartek: 15;

• ilość wyłączalnych noży: 21;

• tryb pracy: ręczny;

• ogranicznik formatu;

• pomiar grubości grzbietu;

• regulacja marginesu;

• regulacja głębokości perforacji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

760009 c 754,55 928,10

BINDOWNICA OPUS BINGO ER / MAXIBINGO ER
• maksymalny format: A4;

• rodzaj oprawianego grzbietu: plastikowy;

• maksymalna ilość oprawianych kartek: 145 (grzbiet 16 mm);

• maksymalna ilość dziurkowanych kartek: 8;

• tryb pracy: ręczny;

• ogranicznik formatu.

• posiada dziurkacz 4-otworowy do segregatorów.

Nr katalog. Model
Maksymalna ilość 

oprawianych kartek

Maksymalna ilość 

dziurkowanych kartek
Cena netto Cena brutto

760007 c BINGO ER 145 8 338,86 416,80
760008 c MAXIBINGO ER 440 12 540,41 664,70

ONO PLUS
;

GRZBIETY PLASTIKOWE DO BINDOWANIA
• szeroka gama kolorowych grzbietów ułatwiająca identyfi -

kację oprawianych dokumentów;

• zróżnicowane średnice grzbietów pozwalają na precyzyj-

ne ich dobranie w zależności od objętości dokumentów.

Nr katalog

czarny biały czerwony niebieski żólty zielony Rozmiar
oprawia maks. 

kartek 80g/m²
Cena netto Cena brutto

760195 a 760196 a 760197 a 760198 a 760199 a 760200 a 6 25 12,33 15,17
760201 a 760202 a 760203 a 760204 a 760205 a 760206 a 8 45 15,12 18,60
760207 a 760208 a 760209 a 760210 a 760211 a 760212 a 10 65 17,44 21,45
760213 a 760214 a 760215 a 760216 a 760217 a 760218 a 12 105 26,28 32,32
760219 a 760220 a 760221 a 760222 a 760223 a 760224 a 14 125 30,00 36,90
760225 a 760226 a 760227 a 760228 a 760229 a 760230 a 16 145 35,35 43,48
760231 a 760232 a 760233 a 760234 a 760235 a 760236 a 18 165 38,84 47,77
760237 a 760238 a 760239 a 760240 a 760241 a 760242 a 20 180 43,95 54,06
760243 a 760244 a 760245 a 760246 a 760247 a 760248 a 22 210 55,12 67,80
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Średnica 

grzbietu (mm)

Ilość 

oprawianych 

kartek

srebrne czarne białe Cena netto Cena brutto

6 55 264888 a 264893 a 264894 a 108,71 133,71
8 70 264889 a 264895 a 264896 a 125,01 153,76
10 85 264890 a 264897 a 264898 a 156,73 192,78
12 100 264891 a 264899 a 264900 a 190,24 234,00
14 130 264892 a 264901 a 264902 a 213,79 262,96

GRZBIETY DO OPRAWY DRUTOWEJ MULTIBIND GBC
• stanowią alternatywę dla opraw grzebieniowych CombBind, kiedy potrzebna jest oprawa 

dokumentów ma stałe; 

• kompatybilne z systemem MultiBind;

• oprawy o 21 zwojach zapewniają profesjonalne wykończenie dokumentów o maksymal-

nej objętości do 130 stron i pozwalają obracać strony o 360°; 

• opakowanie 100 szt.

Średnica 

grzbietu (mm)

Ilość 

oprawianych 

kartek

Ilość w 

opakowaniu
czarne niebieskie czerwone białe Cena netto Cena brutto

6 25 100 szt. 264877 a 264878 a 264879 a 264880 a 23,55 28,97
8 45 100 szt. 264881 a 264882 a 264883 a 264884 a 25,36 31,19
8 45 25 szt.  –  –  – 264885 a 12,68 15,60
10 65 100 szt. 264838 a 264839 a 264840 a 264841 a 30,71 37,77
12 95 100 szt. 264842 a 264843 a 264844 a 264845 a 42,40 52,15
14 125 100 szt. 264846 a 264847 a 264848 a 264849 a 55,01 67,66
16 145 100 szt. 264851 a 264852 a 264853 a 264854 a 68,33 84,05
19 165 100 szt. 264855 a 264856 a 264857 a 264858 a 80,00 98,40
22 195 100 szt. 264859 a 264860 a 264861 a 264862 a 101,67 125,05
25 225 50 szt. 264863 a 264864 a 264865 a 264866 a 65,01 79,96
28 240 50 szt. 264867 a  –  – 264868 a 76,52 94,12
32 280 50 szt. 264869 a  –  – 264870 a 78,33 96,35
38 330 50 szt. 264871 a  –  – 264872 a 86,68 106,62
45 390 50 szt. 264873 a  –  – 264874 a 101,46 124,80
51 450 50 szt. 264875 a  –  – 264876 a 105,01 129,16

GRZBIETY PLASTIKOWE DO BINDOWANIA COMBBIND GBC
• wykonane z PCV grzebienie są trwałe i elastyczne; 

• dostępne w kilku kolorach i 14 rozmiarach;

• oprawiony dokument można rozłożyć na płasko, co ułatwia 

notowanie i kopiowanie.

GRZBIETY DO OPRAWY DRUTOWEJ SKOK 3:1
• elegancka oprawa dokumentów w formacie A4; 

• do oprawy dokumentów, kalendarzy, zeszytów, kołonotatników itp.; 

• dostępne rozmiary: 4,8; 6,4; 8; 9,5; 11; 12,7; 14,3 mm; 

• dostępne kolory: biały, czarny, złoty, srebrny;

• opakowanie 100 szt.

Rozmiar 

(mm)
Biały Czarny

Cena

netto

Cena

brutto
Srebrny

Cena

 netto

Cena

 brutto
Złoty

Cena

netto

Cena

 brutto

4,8 080893 a 080894 a 32,87 40,43 080895 a 37,36 45,95 080896 a 37,36 45,95
6,4 080897 a 080898 a 34,37 42,28 080899 a 38,85 47,79 080900 a 38,85 47,79
8 080901 a 080902 a 41,84 51,46 080903 a 49,31 60,65 080904 a 49,31 60,65
9,5 080905 a 080906 a 52,30 64,33 080907 a 58,28 71,68 080908 a 58,28 71,68
11 080909 a 080910 a 61,26 75,35 080911 a 68,74 84,55 080912 a 68,74 84,55
12,7 080913 a 080914 a 68,74 84,55 080915 a 79,20 97,42 080916 a 79,20 97,42
14,3 080917 a 080918 a 85,17 104,76 080919 a 97,13 119,47 080920 a 97,13 119,47

Ilość kartek do 

oprawienia

Szerokość 

grzbietu (mm)

Kolor
Cena netto Cena brutto

białe niebieskie czarne

40 5 080773 a 080775 a 080776 a 98,62 121,30
80 10 080777 a 080779 a 080780 a 103,68 127,53
130 15 080781 a 080783 a 080784 a 107,47 132,19
180 20 080785 a 080787 a 080788 a 110,00 135,30
210 25 080789 a 080791 a 080792 a 112,53 138,41

LISTWY ZATRZASKOWE GREENBINDERY
• jednoelementowe, składane listwy plastikowe do oprawy dokumentów; 

• mocowane ręcznie na przedziurkowane bindownicą kartki; 

• zatrzaski, pewnie trzymające oprawiany dokument; 

• możliwość otwierania i zamykania listwy w celu dodania lub wyjęcia kartek; 

• w opakowaniu 50 sztuk.

; 
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Karton skóropodobny
• okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

210548 a biały 28,41 34,94
210549 a czarny 28,41 34,94
210550 a niebieski 28,41 34,94

OKŁADKI DO BINDOWANIA APEX
• zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów;

• dostępne w formacie A4; 

• pakowane po 100 szt.

Okładki przezroczyste
• umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej strony 

prezentacji, co ułatwia identyfi kację dokumentów.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

210546 a Light 140 mic. 28,41 34,94
210547 a Medium 180 mic. 35,23 43,33

LISTWY WSUWANE STANDARD
• proste listwy plastikowe z jedną zaokrągloną końcówką; 

• możliwość oprawienie w plastikowy grzbiet do 75 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy; 

• opakowanie 50 sztuk.

Kolor
Szerokość listwy 4 mm – do 

oprawienia 20 kartek

Szerokość listwy 6 mm – do 

oprawienia 25 kartek

Szerokość listwy 9 mm – do 

oprawienia 50 kartek

Szerokość listwy 15 mm – do 

oprawienia 75 kartek

przezroczyste 080578 a 080571 a 080572 a 080584 a
białe 080573 a 080327 a 080332 a 080579 a
czarne 080577 a 080328 a 080333 a 080583 a
czerwone 080574 a 080329 a 080334 a 080580 a
niebieskie 080575 a 080330 a 080335 a 080581 a
zielone 080576 a 080331 a 080336 a 080582 a
Cena netto 24,02 26,55 31,61 44,25
Cena brutto 29,54 32,66 38,88 54,43

GRZBIETY WSUWANE DURABLE
• zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na obwolutę z doku-

mentami; 

• dostępne w 8 kolorach.

Kolor

opakowanie 100 szt. opakowanie 25 szt.

Pojemność

30 kartek

Pojemność

60 kartek

Pojemność

80 kartek

Pojemność od 40 do 120 

kartek

czarne 160030 a 160039 a 160114 a 160117 a
białe 160031 a 160040 a 160115 a 160118 a
czerwone 160032 a 160041 a – –
zielone 160034 a 160043 a – –
niebieskie 160035 a 160044 a – –
granatowe 160036 a 160045 a – –
przezroczyste 160038 a 160047 a 160116 a 160119 a
Cena netto 108,74 113,63 57,30 49,44
Cena brutto 133,75 139,76 70,48 60,81

Nr katalog. Kolor Rozmiar Ilość szt. w opak. Cena netto Cena brutto

262890 a czarny 3 mm 50 72,24 88,86
262891 a niebieski 3 mm 50 72,24 88,86
262892 a czarny 6 mm 50 89,25 109,78
262893 a niebieski 6 mm 50 89,25 109,78
263937 a czarny 9 mm 25 61,86 76,09
264715 a niebieski 9 mm 25 61,86 76,09
262894 a czarny 12 mm 25 75,39 92,73
262895 a czarny 15 mm 25 95,11 116,99

GRZBIETY WSUWANE LEITZ
• najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów – wystarczy złożyć dokument, wybrać okładki (np. 21796 lub okładki do bindownic grzbietowych), następnie wsunąć grzbiet wzdłuż 

lewej krawędzi dokumentu i gotowe; 

• oferta grzbietów wsuwanych pozwala na oprawę dokumentów o maksymalnej ilości 150 kartek; 

• zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie dokumentu; 

• specjalny system utrzymujący kartki w miejscu.
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OKŁAD KI DO BIN DO WA NIA
Kar to ny Delta skó ro po dob ne – opa k.100 szt.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

080312 a bia ły 34,02 41,84
080313 a bor do wy 34,02 41,84
080314 a czar ny 34,02 41,84
080315 a czer wo ny 34,02 41,84
080316 a nie bie ski 34,02 41,84
080318 a zie lo ny 34,02 41,84
Kar to ny Chro mo
– błyszczący 250 g/m²; opa k.100 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

080306 a bia ły 40,23 49,48
080307 a czar ny 40,23 49,48
080308 a czer wo ny 40,23 49,48
080309 a nie bie ski 40,23 49,48
080311 a zie lo ny 40,23 49,48
080772 a żółty 40,23 49,48

Fo lie prze zro czy ste – opa k.100 szt.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

080299 a bez barw na 150 mic. 33,33 41,00
080300 a bez barw na 200 mic. 39,08 48,07
080301 a brą zo wa 200 mic. 41,38 50,90
080302 a czer wo na 200 mic. 41,38 50,90
080303 a nie bie ska 200 mic. 41,38 50,90
080304 a zie lo na 200 mic. 41,38 50,90
080305 a żół ta 200 mic. 41,38 50,90

SKOROSZYT ZACISKOWY 9111 GRAND
• wykonany z wytrzymałego i estetycznego tworzywa; 

• łatwy w użyciu; 

• utrzymuje dokumenty bez konieczności ich dziurkowania 

lub zszywania; 

• format A4; 

• pojemność 40 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

020310 a biały 2,35 2,89
020311 a żółty 2,35 2,89
020312 a czerwony 2,35 2,89
020313 a niebieski 2,35 2,89
020314 a zielony 2,35 2,89

OKŁADKI EXPRESS
• zestaw do oprawy dokumentów; 

• okładka przednia – przezroczysta folia;

• okładka tylna - kolorowy karton; 

• przezroczysta listwa wsuwana.

Rozmiar 4,5 mm
• oprawia do 50 kartek; 

• 10 kompletów w opakowaniu.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

080793 a czarne 28,39 34,92
080794 a niebieskie 28,39 34,92
080795 a zielone 28,39 34,92
080796 a ciemno czerwone 28,39 34,92

Rozmiar 9,5 mm
• oprawa do 100 kartek; 

• 8 kompletów w opakowaniu

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

080797 a czarne 25,40 31,24
080798 a niebieskie 25,40 31,24
080799 a zielone 25,40 31,24
080800 a ciemno czerwone 25,40 31,24

Nr katalog.

rozmiar
oprawia max. 

kartek 80gsm
Cena netto Cena brutto

biały czarny czerwony niebieski bordowy zielony granatowy

760082 a 760083 a 760084 a 760085 a 760086 a 760087 a 760088 a mini 15 41,70 51,29
760089 a 760090 a 760091 a 760092 a 760093 a 760094 a 760095 a 3 30 41,70 51,29
760096 a 760097 a 760098 a 760099 a 760100 a 760101 a 760102 a 4 40 41,70 51,29
760103 a 760104 a 760105 a 760106 a 760107 a 760108 a 760109 a 6 60 41,70 51,29
760110 a 760111 a 760112 a 760113 a 760114 a 760115 a 760116 a 8 80 41,70 51,29
760117 a 760118 a 760119 a 760120 a 760121 a 760122 a 760123 a 10 100 41,70 51,29
760124 a 760125 a 760126 a 760127 a 760128 a 760129 a 760130 a 12 120 41,70 51,29

TERMOOKŁADKI  OPUS  O.OFFICE A4
• miękkie termookładki systemu TERBIND, gdzie przód wykonany jest z przezroczystej folii PCW, a tył z kartonu o skóropodobnej 

strukturze;

• dostępne kolory: biały, czarny, czerwony, niebieski, bordowy, zielony oraz granatowy; 

• format A4 (210 x 297 mm);

• opakowanie 25 szt.
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rozmiar
oprawia max. 

kartek 80gsm

Nr katalog. 

opak. 25 szt.
Cena netto Cena brutto

Nr katalog. 

opak. 100 szt.
Cena netto Cena brutto

mini 15 760075 a 37,47 46,09 760068 a 123,02 151,31
3 30 760076 a 37,47 46,09 760069 a 123,02 151,31
4 40 760077 a 37,47 46,09 760070 a 123,02 151,31
6 60 760078 a 37,47 46,09 760071 a 123,02 151,31
8 80 760079 a 37,47 46,09 760072 a 123,02 151,31
10 100 760080 a 37,47 46,09 760073 a 127,77 157,16
12 120 760081 a 37,47 46,09 760074 a 127,77 157,16

TERMOOKŁADKI  OPUS  O.THERMOLUX A4
• doskonała prezentacja dokumentacji; 

• przezroczysta okładka przednia z tworzywa PCW; 

• uwydatnia kolory pierwszej strony dokumentacji i chroni ją przed uszkodzeniem i zabrudze-

niem; 

• tylna część okładki z błyszczącego kartonu, nadającego elegancki charakter dokumentacji, a 

przy tym bardzo odpornego na zabrudzenia; 

• format A4 (210 x 297 mm); 

• kolor: biały.

OKŁADKI KANAŁOWE
• eleganckie okładki kanałowe wykonane są z grubej tektury, która z zewnątrz wykończona jest wysokiej jakości okleiną 

o fakturze płótna, a wewnątrz białą wyklejką; 

• metaliczna listwa zamocowana w grzbiecie; 

• okładki mają format dostosowany do oprawiania arkuszy standardu A4; 

• wybór czterech szerokości grzbietu pozwala oprawiać zarówno niewielką jak i dużą liczbę kartek;

• dostępne w wersji bez napisów lub z tłoczonymi napisami w kolorze złotym: PRACA DYPLOMOWA, PRACA MAGISTER-

SKA, PRACA LICENCJACKA; 

• wszystkie okładki pakowane są po 10 sztuk jednego rodzaju, koloru, rozmiaru i napisu.

Bez napisu
Roz mia ry AA A B C
Ko lor do 44 kar tek do 95 kar tek do 125 kar tek do 150 kar tek

bor do wy 080363 a 080367 a 080371 a 080375 a
gra na to wy 080364 a 080368 a 080372 a 080376 a
zie lo ny 080365 a 080369 a 080373 a 080377 a
czar ny 080366 a 080370 a 080374 a 080378 a
Ce na net to 105,75 105,75 105,75 105,75
Ce na brut to 130,07 130,07 130,07 130,07
Z napisem
Roz mia ry AA A B C
Ko lor do 44 kar tek do 95 kar tek do 125 kar tek do 150 kar tek

bor do wy 080347 a 080351 a 080355 a 080359 a
gra na to wy 080348 a 080352 a 080356 a 080360 a
zie lo ny 080349 a 080353 a 080357 a 080361 a
czar ny 080350 a 080354 a 080358 a 080362 a
Ce na net to 105,75 105,75 105,75 105,75
Ce na brut to 130,07 130,07 130,07 130,07

Max. ilość kartek 80 g szer. okładki opak. szt. Nr katalog. Cena netto Cena brutto

15 1,5 100 080092 a 149,28 183,61
30 3 100 080093 a 149,28 183,61
60 6 100 080095 a 149,28 183,61
90 9 80 080096 a 121,03 148,87
120 12 80 080097 a 121,03 148,87
150 15/16 50 080098 a 82,18 101,08
200 20 50 080099 a 94,14 115,79
260 25 50 080100 a 94,14 115,79

TERMOOKŁADKI 
D1 STANDING LUX
• przód okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic., z tyłu – biały, błysz-

czący karton typu chromo 250 g/m²; 

• format A4.

Max. ilość kartek
Szerokość 

okładki

Numer katalogowy
Cena netto Cena brutto

czerwone niebieskie zielone czarne

15 1,5 080106 a 080640 a 080642 a ------- 192,76 237,09
30 3 080107 a 080643 a 080645 a 080886 a 192,76 237,09
60 6 080108 a 080646 a 080648 a 080887 a 192,76 237,09
90 9 080109 a 080649 a 080651 a 080888 a 155,40 191,14
120 12 080110 a 080652 a 080654 a 080889 a 189,77 233,42

D2 PRESTIGE
• z przodu nieco grubsza folia 150 mic., z tyłu – skóropodobny karton Delta 225 g/m² w kolorach: czerwony, 

zielony, niebieski, szary; 

• szerokość grzbietu okładki do 18 mm; 

• format A4;

• opakowanie 100 szt.
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LEITZ ILAM – 
PERFEKCYJNA LAMINACJA 
ZA KAŻDYM RAZEM
Seria iLAM Touch 2

Posiada wbudowaną technologię sensorową i funkcję automatycznego cofania.

Wszystko, co musisz wiedzieć o obsłudze tego urządzenia, to jak je włączyć i wyłączyć.
• Nie wymaga skomplikowanych ustawień; unikalna technologia sensorowa

• Technologia aktywnego zapobiegania zacięciom

• Niskie zużycie energii, funkcja 

automatycznego wyłączania 

po 30 min nieużywania

• Opatentowane składane tacki 

zapewniają niezmienną, wysoką 

jakość laminacji

• Wskaźnik LED pokazuje, kiedy 

urządzenie jest gotowe do pracy

• Zawsze gotowy do pracy - czas 

nagrzewania to jedynie 60 sek.

• Odpowiedni dla folii o grubości 

od 80 do 250 mikronów

Opatentowany system prostej aplikacji dokumentu*Easy  Feed

*Wniosek patentowy   złożony w 2016

Wsuń rozłożoną folię

Rozpocznij laminację 

– rezultat będzie 

perfekcyjny

Włóż dokument, 

korzystając z prowadnicy
Zamknij tacki

GWARANCJI
3LATA

egeg acc ę

ą 

cy

s

.

3LATA

Easy  Feed

Easy  Feed

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264737 c iLam Touch 2, A3 1.221,69 1.502,68
264738 c iLam Touch 2 Turbo, A3 1.385,78 1.704,51
264739 c iLam Touch Turbo Pro, A3 1.868,76 2.298,57

www.leitz.com

NOWOŚĆ
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Laminator iLam Home Offi ce
Dostępny w 4 przykuwających wzrok kolorach WOW. Pierwszy

laminator zaprojektowany z myślą o osobach pracujących z domu.

Łączy wysoką jakość laminacji z atrakcyjnym wzornictwem.

• Idealny do stosowania folii o grubości od 80 do 125 mikronów

• Laminacja jednego dokumentu A4 o grubości 80 mikronów zajmuje 

ok. 60 sekund

• Minutnik LED wskazuje, kiedy urządzenie jest gotowe do pracy

*A4, 80 mikronów

Laminator iLAM Offi ce
To solidny laminator charakteryzujący się smukłą sylwetką i stylowym

wzornictwem. Idealny do użytkowania w biurze. Gotowy spełnić Twoje

potrzeby po 60 sekundach.

• Niski poziom zużycia energii, wyłącza się automatycznie po 30min. od 

ostatniego użycia 

• Laminacja jednego dokumentu A4 o grubości 80 mikronów zajmuje 

ok. 45 sekund

• Minutnik LED wskazuje, kiedy urządzenie jest gotowe do pracy

zajmuje 

cy

uje

GWARANCJI
2LATA

GWARANCJI
2 LATA

2LATANr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264557 c iLam Office A4 413,22 508,26
264558 c iLam Office A3 554,96 682,60
264559 c iLam Office Pro A3 832,82 1.024,37

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

264525 c iLam Home Office A4 różowy 277,08 340,81
264526 c iLam Home Office A4 niebieski 277,08 340,81
264527 c iLam Home Office A4 zielony 277,08 340,81
264528 c iLam Home Office A4 szary 277,08 340,81
264529 c iLam Home Office A3 szary 406,00 499,38
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Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264909 c GBC Fusion™ 3100L A3 861,20 1.059,28

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264906 c GBC Fusion™ 1100L A3   430,59 529,63
264905 c GBC Fusion™ 1100L A4 354,20 435,67

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264903 c GBC Fusion™ 1000L A3 305,59 375,88
264904 c GBC Fusion™ 1000L A4 243,08 298,99

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264911 c GBC Fusion™ Plus 7000L A3    1.736,27 2.135,61

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264910 c GBC Fusion™ Plus 6000L A3    1.358,82 1.671,35

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto
264908 c GBC Fusion™ 3000L A3 555,61 683,40
264907 c GBC Fusion™ 3000L A4 458,37 563,80
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LAMINATOR VISION G60
• szerokość laminacji 335 mm (A3+);

• laminacja na gorąco lub na zimno;

• funkcja cofania;

• dioda sygnalizująca osiągniecie temperatury roboczej;

• półka na zalaminowane dokumenty;

• grubość folii laminacyjnej 75-250 mic.;

• maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm;

• technologia 6 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera;

• prędkość laminacji 1000 mm/min.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081745 c 1.681,03 2.067,67

Nr katalog. Model Szer. laminacji (mm) Czas nagrzewania (min) Cena netto Cena brutto

080855 c DWL-4CF 240 4-6 386,02 474,80
080854 c DWL-3AF 340 3-5 473,18 582,01

• do laminacji na gorąco i na zimno; 

• regulator doboru temperatury do grubo-

ści folii laminacyjnej; 

• funkcja cofania umożliwiająca wycofanie 

źle włożonej folii; 

• dioda sygnalizująca osiągnięcie tempera-

tury roboczej; 

• maksymalna grubość folii laminacyjnej 

150 mic; 

• technologia 4 gorących wałków - brak 

konieczności stosowania carriera; 

• prędkość laminacji 350 mm/min.

LAMINATOR WALLNER DWL-4CF / DWL-3AF

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080856 c 217,91 268,03

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

081444 c G20 410,92 505,43
081445 c G50 709,77 873,02

• nowoczesny laminator biurowy;

• laminacja na gorąco lub na zimno (nie 

dotyczy G20);

• możliwość wyboru grubości folii lami-

nacyjnej;

• funkcja cofania umożliwiająca wycofanie 

źle włożonej folii;

• dioda sygnalizująca osiągnięcie tempera-

tury roboczej;

• półka na zalaminowane dokumenty;

• grubość folii laminacyjnej 80-125 mic 

(G20) lub 80-150 mic (G50);

• technologia gorących wałków - eliminuje 

stosowanie carriera;

• szerokość laminacji 320 mm (A3);

• prędkość laminacji 480 mm/min.

LAMINATOR WALLNER OL290
• niezwykle płaski laminator biurowy; 

• stała temperatura laminacji; 

• laminacja na gorąco lub na zimno; 

• dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej;

• funkcja reverse; 

• grubość folii laminacyjnej 80-125 mic; 

• technologia 4 gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera; 

• szerokość laminacji 232 mm;

• czas nagrzewania 3-5 min.

G50

G20

LAMINATOR VISION G20 / G50

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

210703 c A4 515,72 634,34
210704 c A3 595,27 732,18

• laminator do regularnego użytku w 

małym biurze; 

• maksymalna szerokość laminowanego 

dokumentu: 235 mm (A4) lub 320 mm 

(A3); 

• maksymalna grubość folii laminacyjnej: 

125 mikronów; 

• laminacja na zimno i na gorąco (3 po-

zycje); 

• krótki czas nagrzewania – dzięki techno-

logii InstaHeat to tylko 60 sekund; 

• dioda LED sygnalizuje możliwe zablo-

kowanie laminowanego dokumentu, 

dźwignia zwalniania napędu wałków 

ułatwia wycofanie dokumentu;

• automatyczne wyłączenie po 30 minu-

tach braku aktywności redukuje pobór 

energii; 

• prędkość laminacji 30 cm na min.; 

• pakiet startowy folii w zestawie 

(10 x folie A4); 

• 2 lata gwarancji na urządzenie.

LAMINATOR FELLOWES SATURN 3I
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Nr katalog. format grubość folii Cena netto Cena brutto

760064 a A4 (216 x 303 mm) 80 mic. 27,91 34,33
760065 a A4 (216 x 303 mm) 100 mic. 33,72 41,48
760066 a A3 (303 x 426 mm) 80 mic. 63,95 78,66
760067 a A3 (303 x 426 mm) 100 mic. 75,58 92,96

FOLIA LAMINACYJNA  OPUS  O.LAMIPOUCH
• folia laminacyjna przezroczysta, nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność; 

• zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mecha-

nicznymi; 

• poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów;

• folia zgrzewana po krótkim boku;

• opakowanie 100 szt.

FOLIA LAMINACYJNA FELLOWES
• zapewnia doskonałą jakość laminacji i ochronę dokumentów; 

• do laminowania na gorąco; 

• opakowanie 100 szt.

Folia błyszcząca
Nr katalog. Format Grubość (mikrony) Cena netto Cena brutto

210162 a A5 80 25,00 30,75
210163 a A4 80 36,36 44,72
210164 a A3 80 72,73 89,46
210783 a A5 125 38,64 47,53
210658 a A4 125 65,91 81,07
210784 a A3 125 122,73 150,96FOLIA LAMINACYJNA LEITZ ILAM UDT* 

• do laminacji na gorąco;

• strzałki umieszczone na folii pokazują 

właściwy kierunek wkładania folii 

do laminatora, a po laminacji znikają; 

• prosta laminacja - wolna od zacięć 

– idealne rezultaty;

• bezpieczna dla dokumentów 

– nie zostaną zniszczone;

• format A4.

Nr katalog. Grubość Ilość Cena netto Cena brutto

263394 a 80 100 szt. 78,09 96,05
263395 a 100 100 szt. 88,64 109,03
263396 a 125 100 szt. 121,36 149,27

* Unique Direction Technology - folie ze strzałkami kierunku znikającymi po zalaminowaniu 

dokumentu

Folia matowa
Nr katalog. Format Grubość (mikrony) Cena netto Cena brutto

210431 a A4 80 106,41 130,88
210432 a A3 80 214,20 263,47

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

760010 c 275,87 339,32

LAMINATOR OPUS UNILAM A3 BASIC
• maksymalny format laminacji: A3;

• maksymalna prędkość laminacji: 300 mm/min;

• maksymalna grubość folii: 125 μm;

• maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 0,5 mm;

• czas nagrzewania: 3 min;

• sygnały świetlne.

AMIPOUCH

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

210557 c A4 409,66 503,88
210558 c A3 528,98 650,65

• stylowy laminator osobisty do domu lub przydomowego biura; 

• w 100% wolny od zacięć - używając folii do laminacji Fellowes; 

• technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy; 

• laminuje do rozmiaru A4 (235 mm) lub A3 (320 mm) foliami o grubości od 80 do 125 

mikronów; 

• możliwość laminacji na zimno; 

• funkcja zwalniania napędu wałków; 

• uchwyty ułatwiają przenoszenie;

• pakiet startowy na 10 dokumentów; 

• 2 lata gwarancji na urządzenie.

LAMINATOR FELLOWES COSMIC 2
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FOLIA PEEL’N STICK
• przykleja się do większości powierzchni łącznie ze szkłem, metalem i tekturą, wystarczy 

odkleić ochronną warstwę papieru aby umożliwić naklejenie folii.

Nr katalog. Format
Grubość 

(mikrony)
Rodzaj Ilość Cena netto Cena brutto

264918 a A3 125 błyszcząca 100 szt. 514,64 633,01
264919 a A4 125 błyszcząca 100 szt. 256,45 315,43
264920 a A4 75 błyszcząca 25 szt. 101,55 124,91
264921 a A4 75 matowa 25 szt. 123,93 152,43

FOLIA LAMINACYJNA GBC

FOLIA HIGHSPEED
• kompatybilna z każdym laminatorem A3, wprowadzana do laminatora wzdłuż długiej 

krawędzi, co skraca proces laminacji o 30%;

• błyszcząca.

Nr katalog. Format Grubość (mikrony) Ilość Cena netto Cena brutto

264914 a A4 75 100 szt. 68,85 84,69
264912 a A4 100 100 szt. 91,84 112,96
264913 a A4 125 100 szt. 102,92 126,59

FOLIA MATOWA 
• przeciwodblaskowa matowa powierzchnia chroni dokument przed śladami palców i 

umożliwia pisanie po zalaminowanym dokumencie.

Nr katalog. Format Grubość (mikrony) Ilość Cena netto Cena brutto

264915 a A4 100 100 szt. 159,34 195,99
264916 a A4 75 100 szt. 140,47 172,78

FOLIA ORGANISE
• dziurkowana, dzięki czemu dokument zaraz po laminacji może trafi ć do segregatora 

z 2 lub 4 ringami;

• błyszcząca.

Nr katalog. Format Grubość (mikrony) Ilość Cena netto Cena brutto

264917 a A4+ 125 100 szt. 170,40 209,59

EL’N STICK

FOLIA SAMOPRZYLEPNA
• dwustronnie przezroczysta, pozwala zalaminowany 

dokument przyklejać w dowolnym miejscu np. na szybie, 

wewnątrz lub na zewnątrz; 

• grubość 100 mikronów;

• opakowanie 100 szt.

nr katalog. format (mm)
cena netto

za opak.

cena brutto

za opak.

080163 a A5 90,23 110,98
080164 a A4 175,86 216,31

Opakowanie 100 szt.

zastosowanie nr katalog. format (mm)
grubość 

(mikrony)

cena netto

za opak.

cena brutto

za opak.

wi zy tów ki, wy wie szki ce no we, iden ty fi ka to ry oso bi ste, 

ety kie ty

080115 a 60 x 95 80 6,34 7,80
080116 a 60 x 95 100 7,45 9,16
080119 a 65 x 95 80 6,90 8,49
080120 a 65 x 95 100 8,37 10,30

pra wo ja zdy, do wo dy re je stra cyj ne, kar ty bi blio tecz ne, bi le ty 

okre so we, kar ty pły wac kie, krót kie cen ni ki, ety kie ty, spi sy 

 waż nych te le fo nów, za wia do mie nia, ka len da rzy ki, kar ty 

par kin go we, prze pu st ki

080121 a 75 x 105 80 8,74 10,75
080122 a 75 x 105 100 10,67 13,12
080129 a 80 x 120 80 9,75 11,99
080130 a 80 x 120 100 12,23 15,04
080133 a 111 x 154 80 16,09 19,79
080134 a 111 x 154 100 19,31 23,75

ter mi na rze, pla ny, ja dło spi sy, cer ty fi ka ty, cen ni ki, map ki, 

sche ma ty, in struk cje, zna ki o strze gaw cze i ewa ku a cyj ne, 

wy kre sy, spra wo zda nia, okład ki, dy plo my,

080139 a 154 x 216 80 29,43 36,20
080140 a 154 x 216 100 34,85 42,87
080145 a 216 x 303 80 39,08 48,07
080146 a 216 x 303 100 50,57 62,20

pla ka ty, ta bli ce  in for ma cyj ne, ogło sze nia, sche ma ty, 

in struk cje, zna ki BHP

080150 a 303 x 406 80 77,01 94,72
080151 a 303 x 406 100 103,45 127,24

FOLIA LAMINACYJNA APEX
• zapewnia dokumentom doskonałą ochronę i wygląd; 

• zabezpiecza dokumenty przed wilgocią, kurzem i 

zniszczeniem; 

• podbija kontrast i kolorystykę zdjęć; 

• umożliwia stworzenie różnych materiałów w domu i w 

biurze; 

• idealna do ochrony notatek i zdjęć; 

• dostępna w rozmiarach A3 i A4;

• pakowana po 100 szt.

Format A4
Nr katalog. Grubość Cena netto Cena brutto

210541 a Light 70/80 mic. 29,55 36,35
210543 a Standard 100 mic 38,64 47,53
210544 a Medium 125 mic. 47,73 58,71
Format A3
Nr katalog. Grubość Cena netto Cena brutto

210542 a Light 70/80 mic. 59,09 72,68
210545 a Medium 125 mic. 88,64 109,03

FOLIA ANTYSTATYCZNA DO LAMINOWANIA NA 
GORĄCO
• gotowe do zalaminowania, prostokątne kieszonki z 

zaokrąglonymi narożnikami, złączone wzdłuż krótszego 

boku; 

• folie na każdą okazję;

• dokument nie przyczepia się do folii, nie elektryzuje się, 

łatwo przesuwa.

FOLIA SAMOPRZYLEPNA
• dwustronnie przezrocz tLIA ANTYSTATYCZNA DO LAMINOWANIA NA

RĄCO


